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Borotvája olyan lesz, mintha új lenne

Minden SmartClean rendszerhez
A SmartClean rendszerhez tartozó tisztítópatronnal kényelmesen végezheti a borotva 
tisztítását, olajozását és frissítését, így mindennap újszerű lehet a borotvája

Kényelmes és egyszerűen használható
• Kényelmes tisztítás 6 hónapon keresztül
• Hatékony tisztítást nyújt a habbal vagy géllel használt borotvák részére
• Minden SmartClean rendszerhez

A borotva legjobb teljesítménye érdekében
• Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a pengék elhasználódását
• A kettős szűrőrendszer eltávolítja a szőrszálakat, a habot és gélt

A friss és higiénikus borotválásért
• 10-szeres hatékonysággal tisztít a vízhez képest
• Friss illattal látja el a borotvafejeket
• Bőrbarát összetétel a friss és higiénikus borotválkozáshoz



 Kettős szűrőrendszer
A kettős szűrőrendszer eltávolítja a 
szőrszálakat, a habot és gélt. Az egyedülálló 
kettős szűrő megakadályozza, hogy a 
szőrszálak eltömítsék a borotvafejeket, így 
folyamatosan fenntartja a borotva kiváló 
teljesítményét.

„Aktív olajozás”

Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a 
borotvafejek és pengék elhasználódását, így a 
borotvája hosszabb ideig őrzi meg 
újszerűségét.

Hatékonyabb a víznél

DualFiltration és „aktív olajozás” - A vízzel való 
tisztításhoz képest 10-szer tisztábban tartja 
borotváját

Bőrbarát összetétel

Az alkoholmentes, bőrbarát összetétel friss és 
higiénikus borotválkozást biztosít, és védelmet 
nyújt a bőrirritáció ellen

Friss illat

A SmartClean rendszer új tisztítópatron-
folyadéka egyedülálló formulával és kellemes 
illattal rendelkezik. Higiénikusan tisztítja a 
borotvát, miközben friss illatot hagy a 
borotvafejeken.

Eltávolítja a habot és gélt

A tisztítópatronos Philips SmartClean rendszer 
az első borotvatisztító rendszer, ami 
hatékonyan tisztítja a habbal és géllel használt 
borotvákat.

6 hónapra elegendő készlet

Egy Philips tisztítópatron heti használat esetén 
akár 3 hónapig is elég. Ez a 2 csomagos 
kiszerelés 6 havi kényelmes tisztítást biztosít.

Minden SmartClean rendszerhez

A tisztítópatronok minden SmartClean 
rendszerű borotvához használhatók.
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Tartozékok
• Tisztítópatron: 2 pcs

Tároló kapacitás
• Tisztítópatron: 2 x 5,75 fl oz / 2 x 170 ml
•
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